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Skövde Konstmuseum       !!
Air Skövde är en nytt vistelsestipendium på uppdrag av Västra Götalands-
regionen förlagt till Skövde Konstmuseum.  2014 års Artist in Residence på 
Skövde Konstmuseum, Sverige – AiR Skövde – har tilldelats Anastasia Vepreva 
från St Petersburg, Ryssland. Projektet genomförs med ytterligare stöd av 
Svenska Institutet, Creative Force och i samarbete med School of Engaged Art i 
St Petersburg. !!

Motivering till AiR Skövde 2014: 
Anastasia Vepreva visar en stark och övertygande röst i sitt möte med samhället. Hennes arbeten 
(video, performance och teckning) uttrycker inte bara samhällskritik utan bjuder också in andra till 
deltagande i dialog kring komplexa frågor som bottnar i historia, religion och politik. Inom AiR 
Skövde får Anastasia Vepreva möjlighet och utrymme till att vidareutveckla sin konstnärliga 
praktik. !
Om Programmet: 
AiR Skövde är ett nytt konstnärsprogram för arbete, vistelse och utbyte utifrån konstinstitutioner i 
västra Sverige. Här ingår AiR Skövde utifrån sitt uppdrag att arbeta med mångfald och normkritiska 
perspektiv. Konstnären som bjuds in får tillgång till en ateljé, bostad samt resor och ett ”per diem” 
som arvode. !
Air Skövde valde inför 2014 att fokusera på Vitryssland, Ukraina och Ryssland och en handfull 
kandidater från varje land fanns med i den slutliga urvalsgruppen.  !
Verksamheten utgår från att stödja konstnärlig praktik utifrån samtidskonstens sociala dimension 
och tillgodose fullständig konstnärlig frihet för konstnärer från platser där den konstnärliga friheten 
utmanas och/eller begränsas. !
Skövde Konstmuseum öppnar en ny utställning, ”Norm.alt.”  den 13 september, Anastasia Veprevas 
separatutställning kommer öppna parallellt med denna. Under vintern 2014-15 kommer det arbete 
som Vepreva fokuserat på under sin vistelse i Skövde att ställas ut i St Petersburg.  I samband med 
dessa två tillfällen kommer det också att arrangeras konstnärssamtal och seminarier om konstens 
och konstnärens roll i samhället. Oldrell och Hallberg kommer i samband med St Petersburg 
utställningen även föreläsa på School of Engaged Art. !!
Jury:  
Thomas Oldrell, konstchef Skövde Kulturhus, thomas.oldrell@skovde.se, +46734420394 
Anna Viola Hallberg, Curator för AiR Skövde, airskovde@skovde.se, +46709356608 
Tomas Asplund Gustavsson, konstintendent Skövde Kulturhus tomas.asplundgustafsson@skovde.se, +46706615926 !
Mer information och pressbilder: http://www.skovde.se/air !
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